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WONEN IN BEELD
De hausse aan kookprogramma’s is een internationaal fenomeen. Of  het met de 
woonprogramma’s dezelfde kant op gaat? In België presenteert Marcel Vanthilt 
iedere woensdagavond op één het programma Wonen.tv. In Nederland kun je 
iedere dag wel een of  meerdere (gemiste) uitzendingen bekijken. Op sommige 
dagen kun je zelfs binge-watchen: het ene woonprogramma na het andere 
bekijken. Na 24-Kitchen is het wachten op 24-Living …

professionals uitgevoerd/begeleid, zoals designers, stylis-
ten, klusjesmannen. Ondertussen mogen consumenten 
en aanstormende designers/stylisten zich op interieur-
projecten uitleven. De nieuwste formats maken er zelfs 
een wedstrijd van. Zodoende wordt de spanning opge-
voerd. Het passief kijken naar een metamorfose wordt 
actief meeleven met het hele proces.

Het tv-programma is eigenlijk een opstapje naar an-
dere media. Uitzendingen kunnen geliked en geshared 
worden. Op de website van het programma wordt nog 
meer tekst en uitleg gegeven. Welke producten zijn ge-
bruikt – en waar kun je ze kopen? Op hun beurt pakken 
de sponsors uit met het programma. ‘Vanavond te zien  
in …’ of ‘gezien in …’ De metamorfose-professionals en 
de winnaars trekken het land in. De cross-mediale aanpak 
is de toekomst. De volgende selectie geeft een impressie 
van de woonprogramma’s op de Nederlandse tv.

Eigen Huis & Tuin 
komt al sinds 1990 (!) op tv en is daarmee het langstlo-
pende programma in zijn categorie. In ‘Eigen Huis & Tuin’ 

FRANCES | FRANPRESS 
‘Oktober Woonmaand’ is een begrip in Nederland. De 
woninginrichters en online shops pakken er massaal mee 
uit in hun advertentie- en andere (social) mediacam-
pagnes. Iedere dag van het jaar is bij wijze van spreken 
Woondag op de commerciële televisiezenders. De pro-
gramma’s gaan over de woninginrichting, de tuin, het ver-
bouwen en/of verhuizen. In ieder geval worden de kijkers 
met hun neus op ‘het interieur’ gedrukt. Dan ga je vanzelf 
eens kritisch naar je eigen leefruimte(s) kijken. Ongeacht 
het format worden de kijkers gesensibiliseerd om zelf aan 
de slag te gaan met hun woninginrichting. Aan sponso-
ring geen gebrek: ‘Dit programma werd mede mogelijk 
gemaakt door ...’; ‘Aan dit programma werkten mee ...’ 
Vrachtwagens en verpakkingen van de winkels/merken 
komen duidelijk in beeld. 

METAMORFOSES
De geijkte formule van de woonprogramma’s is de me-
tamorfose, uiteraard met overtuigende ‘voor & na’ beel-
den. (De truc: ‘voor’ bij daglicht, ‘na’ met kaarslicht). Bij 
de eerste programma’s werden de metamorfoses door 
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wordt indoor & outdoor geklust, ingericht en ge(re)styled 
door professionals. Aan tips geen gebrek: over doe-het-
zelf klussen én woninginrichting. Hoe moet je stuken, een 
vloer leggen, kitten enzovoorts? Op tv valt dat blijkbaar 
allemaal best mee! Dus waarom zou je zelf niet aan de 
slag gaan? Je krijgt ook de nieuwste kleurtrends en andere 
trends te zien. Na het klussen volgen de meubels, decora-
tie en styling in huis en tuin. Dat maakt de metamorfose 
helemaal af.

RTL Woonmagazine 
behandelt o.a. een interieurprobleem. Trefwoorden zijn 
meestal ‘onpraktisch’ en ‘te krap’. Dat wordt dan real-
life geformuleerd als ‘aan de eettafel is het iedere avond 
vechten voor een goed plekje’. Of ‘de woonkamer is niet 
gezellig’. Ontwerpers komen met oplossingen – inclusief 
het kostenplaatje. Dat laatste maakt de metamorfose 
zeer concreet.

De Designdroom 
is het gloednieuwe format met wedstrijdelement (afval-
race): wie wordt de beste interieurdesigner van Neder-
land? Weliswaar, met Ikea producten! In iedere uitzen-
ding werd een woonprobleem van ‘real life’ mensen aan 
de designers voorgelegd. In de studio stond voor ieder 
van hen de woonruimte in kwestie, 1:1 nagebouwd (de 
Woonbox). Het werk kon beginnen: mood-boards, ver-

ven, behangen, het surfen op Ikea’s website (voorraad?), 
het shoppen, het monteren van de meubels (inclusief de 
nodige verzuchtingen) en ze eventueel pimpen. Na de 
beoordeling door een professionele jury, mocht de per-
soon/het gezin in kwestie zijn favoriet voor thuis kiezen. 
(Consumenten reageren soms anders dan professionals.)

In de zesdelige serie kwamen achtereenvolgens alle 
woonruimtes/-functies aan bod, waarbij het accent op 
diverse uitdagingen gelegd werd. Het harmoniëren van 
verschillende smaken (stijl/kleur), het rekening houden 
met de opdrachtgever, het inspelen op trends tot en met 
het werken met budgetten (van 500 tot 2500 euro!).  
‘Uiteraard’ werd het goedkoopste interieur de favoriet. 
Van de zes designers bleven er in de finale twee over. 
De winnares kreeg naast de eretitel, een prijs van 10.000 
euro en mag enkele opdrachten voor Ikea uitvoeren. Het 
tv-programma liep van 30 augustus tot 4 oktober. 

Dilemma’s
Een aantal programma’s gaan uit van dilemma’s, inherent 
aan de levenscyclus. Je woont niet meer lekker, omdat je niet 
meer alleen, maar nu samen woont; omdat je nu een gezin 
met kids hebt. Hoe los je dat op? Door je huis anders in 
te richten? Te verbouwen? Of te verhuizen? De boodschap 
is duidelijk: woninginrichting is een dynamisch gebeuren, dat 
met je mee-leeft.
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een team do-it-yourself stylisten gaan ze verbouwen. Een 
groot deel van deze klussen moeten de bewoners zélf 
uitvoeren. 

House Rules Nederland
is de Nederlandse versie van het Australische format. 
Dit is een wedstrijd voor de echte durfals. Vijf koppels 
verbouwen elkaars huis! De eigenaren mogen ‘huisregels’ 
voor de verbouwing opstellen: welke materialen, stijlen, 
kleuren mogen wel/niet gebruikt worden. Hoe netjes 
moet de afwerking zijn? Daarna mag één koppel de sleu-
tel afgeven – en afwachten hoe de vier andere koppels 
het huis verbouwen. (Ieder stel krijgt een bepaalde ruim-
te toegewezen.) Uiteraard geldt er een tijdslimiet. Res-
pecteren ze je huisregels? Hoe hebben ze die regels geïn-
terpreteerd? De verbouwing gaat van schilderen, vloeren 
leggen, keuken installeren tot en met de inrichting, dus 
meubels en styling. De hoofdprijs: 2 jaar hypotheekvrij 
wonen.

Voor zover een selectie van de Nederlandse program-
ma’s. Daarnaast worden er dagelijks buitenlandse (ver)
bouwprogramma’s uitgezonden, waarbij uiteraard ook de 
woninginrichting aan bod komt. ‘Een Belg wordt met een 
baksteen in zijn maag geboren’ is een bekend gezegde. 
Overeenkomstig zou je kunnen zeggen dat ‘de Nederlan-
der met het interieurvirus besmet wordt’. •

VT Wonen/ Weer verliefd op je huis
spreekt voor zich. Je bent uitgekeken op je huis. Het uit-
gangspunt van de metamorfose is: hoe kun je de verschil-
len qua woonsmaak overbruggen en samenbrengen in 
één interieur. Hij wil het zus, zij wil het zo. Hoe maak je 
van een kil interieur een warme familieruimte? Hoe geef 
je een female touch aan een mannelijk interieur? Hoe dat 
kan, laten de VT Wonen stylisten zien. Hij blij, zij blij!

VT Wonen/ Verbouwen of verhuizen
gaat een stap verder. Je huis voldoet niet meer aan je 
woonwensen. Omdat je interieursmaak veranderd is, je 
een gezin met kids hebt, etc. De bewoners komen er 
niet uit. De een wil verbouwen, de ander wil verhuizen. 
Dus mogen ze van beide opties proeven. De deelnemers 
‚verhuizen‘ voor even naar een nieuw onderkomen. On-
dertussen wordt de huidige woning door professionals 
verbouwd en opnieuw ingericht. Daarna kunnen ze kie-
zen: wordt het blijven of verhuizen?

Doe-het-zelf
Een aantal programma’s gaat uit van het zelf-doen. Be-
woners die zelf de handen uit de mouwen moeten steken. 
Dat kan mee- of tegenvallen. Je ziet hoe het goed én mis 
kan gaan.

VT Wonen/ Doe het zelf / Zelf aan de slag
belicht het verschil tussen dromen en (zelf) doen. Bewo-
ners willen hun huis opknappen, maar hoe moeten ze 
dat aanpakken? Dat is een probleem. Onder leiding van 

OVERZICHT NEDERLANDSE  
WOONPROGRAMMA’S 
• Eigen Huis & Tuin
• RTL Woonmagazine
• Woontips
• Alles over Wonen
• VT Wonen/ Weer verliefd op je huis
• VT Wonen/ Verbouwen of verhuizen?
• VT Wonen/ Doe het zelf
• De Designdroom
• House Rules Nederland
• Huizenjacht

OVERZICHT BUITENLANDSE 
PROGRAMMA’S
• De Bouwbroers (Canada)
• Bouwen met Bryan (Canada)
• House Rules Australia
• De Grote Verbouwing (UK)
• Verslaafd aan verbouwen (USA)


